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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:  
 

 
BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 
(„BCR PENSII”), prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operator, 
în conformitate cu legislația aplicabilă în această materie. 
 
A. SCOPURILE PENTRU CARE BCR PENSII PRELUCREAZĂ DATE CU 
CARACTER PERSONAL 
 
În vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale, BCR PENSII prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: 
administrarea fondurilor de pensii facultative (conform prevederilor din Legea nr. 
204/2006 privind pensiile facultative); conformare cu normele legale aplicabile; 
prevenirea fraudelor; îndeplinirea obligațiilor de prevenire a finanțării actelor de 
terorism și fenomenului de spălare a banilor; gestiune administrativ – financiară; 
audit; raportări către autoritățile publice; arhivare. 
 
În vederea executării obligațiilor care incumbă în sarcina BCR PENSII prin 
încheierea actului individual de aderare, pentru următoarele scopuri: 
introducerea în sistemul informatic de procesare și stocare a datelor referitoare 
la operațiunile de pensii facultative; gestionarea relației cu participanții, inclusiv 
soluționarea cererilor, sesizărilor, întrebărilor și reclamațiilor ce îi sunt adresate. 
Pentru îndeplinirea scopurilor mai sus- menționate, BCR PENSII se va baza, în 
măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea 
obiectului său de activitate. 
 
În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR PENSII care rezultă din 
desfășurarea obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri: 
reclamă, marketing simplu; realizarea de profiluri pentru a identifica cele mai 
potrivite servicii pentru nevoile dumneavoastră prin utilizarea de cookies pe 
website-urile BCR PENSII (mai multe detalii în acest sens puteți afla accesând 
link-ul: www.pensiibcr.ro); statistică, studii de cercetare, studii de testare a 
campaniilor de publicitate; investigarea nivelului de satisfacere in rândul 
clienților; investigarea motivelor de aderare la un fond de pensii facultative; 
implementarea unei linii de raportare a neconformităților sesizate la nivelul BCR 
PENSII în ceea ce privește fondurile de pensii administrate; îmbunătățirea 
serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne, 
constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR PENSII în instanță, 
precum și constituirea de probe în acest sens, testarea și utilizarea sistemelor 
informatice existente sau a unor servicii noi de IT. 
În scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la alte produse   
de   pensii   private,   prin   intermediul   adresei   de   poștă electronică 
furnizată de către dumneavoastră în contextul participării la Fondul de 
Pensii Facultative BCR PLUS administrat de BCR PENSII. În măsura în care 
nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop, 
vă rugăm să marcați, în mod corespunzător, cu o bifă: 
,  să  completați  datele  dumneavoastră  personale  și  să  transmiteți 
prezentul formular semnat la adresa de e-mail dpobcrpensii@bcr.ro, prin fax la 
021 232 40 35 sau prin poștă la adresa: adresa Calea Plevnei nr. 159, Business 
Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 
- E4-12,  sector  6, București. 
 
B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT 
PRELUCRATE DE CĂTRE BCR PENSII 
 
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, BCR PENSII 
prelucrează datele pe care le furnizați în mod direct, precum și date pe care le 
generăm pe baza acestora, respectiv: ID client, informații care ar putea rezulta 
în contextul raportării anumitor neconformități. 
Refuzul   de   a   furniza   datele   cu   caracter   personal   poate   determina 
imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și/sau a îndeplinirii celorlalte 
scopuri de prelucrare de către BCR PENSII. 

C. CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE POT FI DEZVĂLUITE 
DATELE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE BCR PENSII 
 
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de 
destinatari: autorități publice, agenți de marketing ai fondurilor de pensii 
administrate de BCR PENSII, împuterniciți, alte persoane fizice sau juridice 
care prelucrează datele personale în numele BCR PENSII, cu excepția 
împuterniciților, parteneri contractuali, alte companii din același grup cu BCR 
PENSII. 
 

 
D. DURATA PRELUCRĂRII. DESTINAȚIA ULTERIOARĂ A DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 
 
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR PENSII va 
prelucra  datele  cu  caracter  personal  pe  durata  îndeplinirii  obligațiilor  care 
rezultă din actul de aderare, precum și ulterior în vederea conformării cu 
obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare. Este 
posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR PENSII să 
dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să 
continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 
 

E. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 
STRĂINĂTATE 
 
În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil 
ca BCR PENSII să transfere unele sau mai multe dintre categoriile de date cu 
caracter personal în state din cadrul UE/SEE, respectiv în Austria și Ungaria. 
Este posibil ca în derularea activităților BCR PENSII, statele de transfer mai 
sus-menționate să se modifice. Astfel, pentru a obține o listă actualizată cu 
statele unde se transferă datele cu caracter personal, puteți accesa pagina 
web: www.pensiibcr.ro. 
 
F. DREPTURILE APLICABILE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați, în condițiile 
prevăzute de lege, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de 
acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de  a 
fi  uitat”), în  măsura în  care  sunt  îndeplinite condițiile prevăzute de  lege; 
dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la 
portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a vă adresa 
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. 
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR PENSII să 
anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să 
continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice. 
Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de 
către BCR PENSII, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest 
context, puteți adresa o cerere (în format material/electronic prin e- mail) către: 
pensiibcr@bcr.ro, puteți contacta Responsabilul privind protecția datelor la 
adresa de e-mail: dpobcrpensii@bcr.ro, prin fax la 021 232 40 35 sau prin 
poștă la adresa Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, 
parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12, sector 6, București.  

 
 
 

Nume: 

Prenume: Semnătura, 

Data nașterii: 
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